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A u B 

SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 12 / 06.02.2020 

 

cu privire la aprobarea componenței Biroului Electoral al Universităţii „ARTIFEX” din București, 

organism responsabil cu organizarea și desfășurarea alegerilor pentru desemnarea Rectorului 

Universității „ARTIFEX” din București, pentru mandatul 2020-2024 
 

În baza prevederilor Ordinului ministrului educației și cercetării științifice (OMECS) nr. 

3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a 

structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ 

superior, ale Metodologiei referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și 

funcțiilor de conducere la nivelul Universității „ARTIFEX” din București, pentru mandatul 2020-

2024, ale Graficului alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere, în cadrul Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti, din perioada 2019 – 2020, pentru mandatul 2020-2024, ale Hotărârii 

Senatului universitar nr. 27 / 25.06.2019 cu privire la validarea rezultatelor Referendumului 

universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului Universităţii „ARTIFEX” din 

Bucureşti, pentru mandatul 2020-2024 și ale art.15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a Senatului Universităţii „ARTIFEX” din București, 

   

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 
 

 

Hotărăște  

 
Art. 1. Aprobă componența Biroului Electoral al Universităţii „ARTIFEX” din București, 

organism responsabil cu organizarea și desfășurarea alegerilor pentru desemnarea Rectorului 

Universității „ARTIFEX” din București, pentru mandatul 2020-2024, prin votul universal, direct și 

secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității, care nu au 

contractul de muncă suspendat la data alegerilor, precum și al reprezentanților studenților din 

senatul universitar și din consiliile facultăților, după cum urmează:  

- Conf. univ. dr. Cătălin Deatcu – departamentul Finanțe-Contabilitate; 

- Lect. univ. dr. Cristina-Mihaela Sâmboan (pregătire juridică) – departamentul Finanțe-

Contabilitate; 

- Conf. univ. dr. Aurelian Diaconu – departamentul Management-Marketing; 
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- Lect. univ. dr. Laurențiu-Florentin Stoenică – departamentul Management-Marketing; 

- Maria Mihaela Vasilescu – student an I, programul de studii universitare de licență 

Management.  

Art. 2. Sediul Biroului Electoral al Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti este în sala 

110. 

Art. 3. Biroul Electoral al Universităţii „ARTIFEX” din București își va începe activitatea 

în data de 06 februarie 2020 și își va înceta mandatul după validarea rezultatelor alegerilor pentru 

desemnarea Rectorului Universității „ARTIFEX” din București, pentru mandatul 2020-2024, de 

către Senatul Universitar. 

Art. 4. Biroul Electoral al Universităţii „ARTIFEX” din București își va desfășura 

activitatea conform prevederilor Ordinului ministrului educației și cercetării științifice (OMECS) 

nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a 

structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ 

superior. 

Art. 5. După încheierea procedurii de votare, Biroul Electoral al Universității va proceda la 

numărarea voturilor obținute de fiecare candidat și la consemnarea rezultatului votului în Procesul-

verbal care va fi semnat, olograf, de președintele Biroului Electoral al Universității, de adjunctul 

său și de ceilalți membri ai Biroului Electoral al Universității.  

Art. 6. Biroul Electoral al Universității va face public, rezultatul alegerilor, prin afișare pe 

pagina web instituțională, secțiunea dedicată, în termen de 24 de ore de la finalizarea acestora și va 

înainta Senatului universitar, în vederea validării, un raport scris referitor la rezultatul alegerilor.  

Art. 7. Biroul Electoral al Universității „ARTIFEX” din Bucureşti va pune în aplicare 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

 

Preşedintele Senatului Universităţii  „ARTIFEX” din Bucureşti, 

         Prof. univ. dr. Cristian-Marian BARBU
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